ERASMUS+ HAREKETLİLİĞİ PERSONEL SEÇİM KOMİSYONU

ERASMUS+ KOMİSYONU ÜYELERİ
Rektör tarafından önerilen, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü başkanlığında, aktif fakültelerin her birinden seçilen
öğretim elemanlarından oluşur.

ERASMUS+ Personel Seçim Komisyonu’nun görevi genel olarak; Erasmus+ Hareketliliği çerçevesinde Program Rehberi/Uygulama El kitabında yer alan ve üniversitemizin
belirlediği kriterlere uygun olarak, Ders verme ve Eğitim Alma Hareketliliğinde bulunacak personelin seçilmesi.

*Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen el kitabına uygun kriterleri göz önüne alarak değerlendirme yapmak.
*Değerlendirme sürecinin adil ve tutarlı olabilmesi için, kriterlerin tüm personele eşit derecede uygulanabilmesini sağlamak.
*Personel hareketliliğinden faydalanacak personelin seçimi ile ilgili olarak tutarsız uygulamaları tespit etmek.
*Seçim sonuçlarının şeffaflık ilkesine uygun olarak yapıldığını tutanakla bildirmek.
*Yükseköğretim Kurumunun seçim sonuçlarını şeffaflık ilkesine uygun olarak ilan etmesini sağlamak.
*Seçim sonuçlarına itiraz eden personel olabileceği ihtimaline karşı resmi bir itiraz sürecinin belirlenmesi ve ilan edilmesi.
*Seçim sonuçlarını yapılan itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.
*İtirazların ve değerlendirme süreçlerinin tutanak altına alınması.
*Seçim süreciyle ilgili gerekli değişikliklerin yapılmasına karar vermek ve tutanakla bildirmek.
*Hareketlilikten yararlanmaya hak kazanan personel isimlerinin, Rektörlük veya Senato onayına sunulmasını sağlamak.
*Hareketlikten yararlanacak personelin işlemlerinin yapılması için ilgili birime bilgi vermek.
*Seçim Komisyonu, Kurum Yasal Temsilcisi Rektöre karşı sorumludur.
ERASMUS+ HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİ SEÇİM KOMİSYONU

ERASMUS+ KOMİSYONU ÜYELERİ
Rektör tarafından önerilen ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü başkanlığında, Uluslararası İlişkiler Ofisi akademik
personeli veya aktif fakültelerin her birinden seçilen öğretim elemanlarından oluşur.

ERASMUS+ Öğrenci Seçim Komisyonu’nun görevi genel olarak; Erasmus+ Hareketliliği çerçevesinde Program Rehberi/Uygulama El kitabında yer alan ve üniversitemizin
belirlediği kriterlere uygun olarak, Öğrenim ve Staj hareketliliğinde bulunacak öğrencilerin seçilmesi.
*Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen el kitabına uygun kriterleri göz önüne alarak değerlendirme yapmak.
*Değerlendirme sürecinin adil ve tutarlı olabilmesi için, kriterlerin tüm öğrencilere eşit derecede uygulanabilmesini sağlamak.
*Öğrenim/Staj hareketliliğinden faydalanacak öğrenci seçimi ile ilgili olarak tutarsız uygulamaları tespit etmek.
*Seçim sonuçlarının şeffaflık ilkesine uygun olarak yapıldığını tutanakla bildirmek.
*Yükseköğretim Kurumunun seçim sonuçlarını şeffaflık ilkesine uygun olarak ilan etmesini sağlamak.
*Seçim sonuçlarına itiraz eden öğrenci olabileceği ihtimaline karşı resmi bir itiraz sürecinin belirlenmesi ve ilan edilmesi.
*Seçim sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.
*İtirazların ve değerlendirme süreçlerinin tutanak altına alınması.
*Seçim süreciyle ilgili gerekli değişikliklerin yapılmasına karar vermek ve tutanakla bildirmek.
*Hareketlilikten yararlanmaya hak kazanan öğrencileri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına bildirmek ve Üniversitemizin web sayfasında seçim sonuçlarının
yayınlanmasını sağlamak.
*Hareketlikten yararlanacak aday öğrencilerin işlemlerinin yapılması için ilgili birime bilgi vermek.
*Seçim Komisyonu, Kurum Yasal Temsilcisi Rektöre karşı sorumludur.

